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BEDANKT! CLEAN UP DAY FOTO VAN DE WEEK

Zinvol bezoek Commissaris van de Koning
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week woensdag 
bracht Arthur van Dijk, 
Commissaris van de Ko-
ning Noord-Holland, een 
ambtsbezoek aan Wijde-
meren. Het was alweer 7,5 
jaar geleden dat zijn voor-
ganger Johan Remkes de 
gemeente bezocht. Dus 
best een markeringspunt 
in de korte historie van de 
zes dorpen.

Van Dijk benadrukte dat het 
meer was dan een beleefd-
heidsbezoek met liflafjes zo-
als enkelen vooraf vreesden, 
maar dat hij met burgemees-

ter en wethouders ‘een uiterst 
stevig‘ vertrouwelijk gesprek 
had gevoerd. Ook was hij na 
de openbare raadsvergade-
ring met 15 van de 19 raads-
leden ervan doordrongen 
dat de communicatie tussen 
Haarlem en Wijdemeren beter 
moet. Daarbij wees hij op een 
10-puntenplan van de provin-
cie om inwoners eerder te be-
trekken bij besluiten. Dat paste 
in zijn bekende riedel: luiste-
ren-praten-beslissen, waarbij 
hij zich afvroeg hoe je groepen 
bereikt die niet tegen iets zijn. 
Veel waarde hechtte de CvdK 
aan de pas benoemde Regio-
manager Gooi en Vechtstreek 
Jarno Kamphuis die de scha-
kel vormt tussen de regioge-

meenten en de provincie die in 
totaal 44 gemeenten telt.

Stip aan de horizon
Hoewel de Commissaris de 
politieke verantwoordelijkheid 
moet overlaten aan de provin-
ciale politieke partijen besprak 
hij met de gemeenteraad de 
staat van Wijdemeren, ge-
clusterd rond drie thema’s. In-
derdaad was hij het eens met 
de woorden van Wilna Wind 
(PvdA/GrL) dat de financië-
le situatie ‘niet vrolijk stemt’ 
voor inwoners. Maar hij wees 
herhaaldelijk op de ‘stip aan 
de horizon’ voor deze prach-
tige gemeente, met alle hens 
aan dek moet het over 5 jaar 
beter gaan. Ook zal er hard 
moeten worden gewerkt aan 
een goede organisatie. Hij 
ziet Noord-Holland als partner 
en niet als ‘Remmer in Vaste 
Dienst’, hoewel hij begreep 
dat velen de provincie zien als 
kwade genius waar het gaat 
om bouwplannen. In dit ver-
band was CDA ‘er Rosalie van 
Rijn kritisch over de ‘eindeloze 
processen’ zoals bij de tiny 
houses aan de Loodijk. “Maar 
ook een provincie heeft te ma-
ken met knellende kaders van 
de rijksoverheid. Dat hoort er 
nu eenmaal bij. Ik zou ons 
graag zien als één overheid 

die veel uitlegt aan burgers. 
Ook als je ‘nee’ moet verko-
pen”, was de respons van Van 
Dijk. Waar de regio goed sa-
menwerkt op sociaal domein, 
zei DLP- fractievoorzitter Mar-
griet Rademaker, lijken de 
ambities op het fysiek domein 
(woningen, natuur en wegen) 
te bevriezen. Zij pleitte voor 
vaker ‘Ja, mits’ vanuit Haar-
lem. Ook hierop antwoordde 
de Commissaris dat elkaar 
‘vroeg opzoeken en de juiste 
personen vinden aan de juiste 
tafels’ kan leiden tot slagvaar-
dige besluitvorming.

Bezoeken
Voorafgaand aan de gesprek-

ken met raad en gemeentebe-
stuur bezocht Arthur van Dijk 
samen met B&W twee projec-
ten. Hij was op de Loosdrecht-
se eerste plas op het eiland 
Robinson Crusoe waar Sail-
Wise watersporters met een 
beperking ondersteunt. Op de 
Kastanjelaan in Nederhorst 
den Berg was hij aanwezig bij 
5 woningen die tijdelijk door 
Oekraïense vluchtelingen wor-
den bewoond. Onder leiding 
van coördinator Joke Callen-
bach hebben vrijwilligers van 
de IJsclub Nederhorst de hui-
zen in 3 weken ingericht.

FOTO: CvdK Arthur van Dijk en burgemeester Crys Larson

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

Vergroot je kans op succes!
Kies voor onze lokale expertise.

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met:
Brood, groenten, kaas, noten, 

siroop, olijven, bloemen en 
onze koffie to go 

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900 - 15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07
Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00
Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht  paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland   merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen annamarie.van.gent@politie.nl
Wijkbrandweer ’s Graveland Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg Nick IJkhout – 06-20357685

Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 06-51697015

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

RK WIJDEMEREN
O.L.V. Hemelvaart
   Zo. 18 september: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
St. Martinus
   Za. 17 september: 19.00 uur:
   J. Dresmé
H. Antonius
   Zo. 18 september: 9.30 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 18 september: 10.00 uur:
   Avondmaaldienst
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 18 september: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 18 september: 9.30 uur:
   Ds. J. v/d Kamp  
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 18 september: 11.15 uur:
   Nescio-lezing/koffieconcert     
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 18 september: 10.00 uur:
   Ds. E. Braam
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Actie hard nodig voor ondernemers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Dat de ondernemers staan 
te trappelen van onge-
duld om de Economische 
Agenda van Wijdemeren 
op te pakken, bleek niet 
uit de opkomst vorige 
week maandag. Een kleine 
20 aanwezigen zaten aan 
tafel in Rosa ’s Cantina 
in Oud-Loosdrecht. Ook 
nieuwbakken wethouder 
Els Kruijt was aanwezig. 
Zij zal met ‘grote open 
oren’ luisteren naar wat de 
bedrijven willen. In ieder 
geval waren er 5 kandida-
ten voor het Actieteam.

Want het draaide allemaal om 
actie. Dat is voor de onder-
nemers in de zes dorpen het 
allerbelangrijkste. Natuurlijk 
waren ze blij met de Economi-
sche Agenda die na veel over-
leg is opgesteld en goedge-
keurd door de gemeenteraad. 
Weliswaar was er enig gegnif-
fel dat de raad er via een motie 
er nog een ambitie nr. 1 voor 

plakte om ‘op een milieube-
wuste manier in 2040 het num-
mer-1 instapgebied te zijn voor 
waterrecreatie van Nederland. 
Waarin de balans tussen re-
creatie, natuur, leefbaarheid 
en ondernemen, gestimuleerd 
en ondersteund wordt.’ Terwijl 
er al 10 stevige ambities wa-
ren geformuleerd waarin uiter-
aard de voorgaande al waren 
ingecalculeerd. Maar nu moet 
het van papier naar de praktijk, 
was het overheersende gevoel 
bij Rosa ‘s. Er moeten prioritei-
ten worden gesteld, misschien 
wel van 11 naar 4 ambities. 
De ervaringen met een ander 
groot project als het Gebieds-
akkoord zijn ook niet al te best. 
Veel overleg, veel nota’s, wei-
nig actie. Bedrijventerrein De 
Zodde in Loosdrecht idem dito

DOE MEE AAN HET 
ACTIETEAM

 
Actieteam
“Het duurt allemaal wel erg 
lang”, vond ook de wethouder. 
Er is behoefte aan daadkracht 
en duidelijkheid, betoogde Dik 

van Enk, voorzitter van OW, de 
lokale ondernemersclub. “La-
ten we eerst het laaghangend 
fruit aanpakken”, opperde Ro-
semarijn de Vink. Uiteindelijk 
slaagde gespreksleider Marius 
Drissen van bureau Stad&Co 
erin om het gezelschap op één 
lijn te krijgen. Nadat hij onder 

andere de bruisende winkel-
straat De Gijsbrecht bij de bu-
ren als voorbeeld van goede 
samenwerking presenteerde. 
Er komt een Actieteam van 
plusminus 10 personen, dat 
maandelijks 2 uur bij elkaar 
wil komen, aangevuld door 
het onafhankelijke Stad & Co 

en de wethouder die ‘korte lij-
nen’ toezegde. De aanmeldin-
gen stroomden binnen: Karin 
Steenvoorden, Tim Emmelot, 
Dennis Lankreijer, Rolf Trijber 
en Dik van Enk. Spread the 
Word! Meld je aan bij: Marius 
Drissen, marius@stadenco.nl.

Waar blijft het Icoon?
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Misschien weet u het nog. 
Er is een Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplas-
sen waarin de provincie 
Noord-Holland, de ge-
meente Wijdemeren, Na-
tuurmonumenten en tal 
van andere organisaties op 
het gebied van natuur en 
recreatie zich verenigden 
om de kracht van de Vecht-
plassen en de directe om-
geving op duurzame wijze 
te ontwikkelen.

21 partijen zetten eind decem-
ber 2017 hun handtekening 
onder een document waarin 
de recreatieve routes, dag-
recreatie, openbare ruimte, 
bevaarbaarheid, diepgang, 
legakkers, bereikbaarheid, 
vaarverbindingen, natuurwaar-
den en ecologie op en rond de 
Loosdrechtse plassen worden 
verbeterd. Om de verbonden-
heid van natuur en recreatie te 
ondersteunen was er behoefte 
om dat uit te drukken in een 
krachtig beeldmerk. Daarom 

bedacht men een prijsvraag 
‘Icoon van de Oostelijke Vecht-
plassen’. Vier jaar later blijft de 
vraag: Waar blijven de winnen-
de ontwerpen?

Winnaars
Voor die prijsvraag is er zelfs 
een Stichting Icoon Oostelijke 
Vechtplassen onder voorzitter-
schap van Frans Evers. Een 
jury o.l.v. dijkgraaf Patrick Poel-
mann koos in juni 2018 uit 48 
inzendingen winnaars in drie 
categorieën. Bij de professio-
nals was De Legakker Toren 
de winnaar, een samenwer-
kingsverband tussen architec-
ten, ecologen en ingenieurs. 
Legakkers onderstrepen de 
historische waarden van het 
gebied. Het team zette de le-
gakker rechtop en ontwierp 
een toren met een natuurlijke 
uitstraling als het symbool voor 
de Oostelijke Vechtplassen. Bij 
de bewoners koos de jury twee 
ontwerpen uit. Dat zijn ‘De Vo-
geltuinen’ van Sylvia Schelling 
en Suzan Aardewijn en ‘De 
Gouden Greep’ van Patricia 
Scherpel en Arthur Kortenoe-
ver. De Gouden Greep won 

overigens ook de Publieksprijs. 
Ole Scherpel, Alysha en Runa 
Reuderink deelden de 1e prijs 
bij de kinderen. Sindsdien bleef 
het ijzig stil.

Nog geen uitvoering
Binnen het budget van het 
Gebiedsakkoord is in principe 
geen geld beschikbaar voor 
het realiseren van het Icoon. 
Bij het uitreiken van de prijzen 
deed toenmalig gedeputeerde 
Cees Loggen een nadrukke-
lijke oproep aan de lokale on-
dernemers om het initiatief te 
nemen tot realisatie, beheer 
en exploitatie van de winnende 
ontwerpen. Ir. Johan de Putter 
van de groep Legakker Toren 
zegt dat zij nog een compleet 
Plan van Aanpak met een fi-
nancieel plaatje hebben opge-
stuurd, maar daarop hebben 
ze tot zijn teleurstelling niets 
meer gehoord. Ook Publieks-
prijswinnares Tries Scherpel 
trok diverse malen aan de bel, 
met weinig resultaat.

Het kan wel
Icoon-voorzitter Frans Evers 
introduceerde de Mutual Gains 

Approach, een strategie waar-
bij patstellingen kunnen wor-
den doorbroken. Uit zijn boek 
Het Kan Wel!, samen met 
Lawrence Susskind, blijkt dat 
door deze aanpak uiteindelijk 
kemphanen toch met elkaar 
door één deur kunnen. Bij het 
Gebiedsakkoord, een ambiti-
eus plan waarmee 77 miljoen 
is gemoeid, dreigt een afbreuk-
risico, schrijft hij. Samenwer-
king in de uitvoering met tal 
van deelprojecten en nieuwe 
projectleiders komt onvoldoen-
de uit de verf omdat het zicht 
op het totaalplaatje ontbreekt. 
“Het kan wel”, zegt Evers 

“maar er moet een flinke duw 
aan worden gegeven. Lokale 
ondernemers zouden dit moe-
ten oppakken. De iconen zijn 
echt trotse uitbeeldingen van 
de samenhang van natuur, cul-
tuur en recreatie.”

Vervolg
In de tussenliggende jaren 
heeft Tries Scherpel diverse 
pogingen gedaan om haar 
Gouden Greep- Icoon daad-
werkelijk aan te leggen. Te-
vergeefs, ze liep stuk op niet 
meewerkende overheden. 
Daarover een volgende keer 
meer.

FOTO: De ondernemers, rechtsvoor wethouder Els Kruijt

FOTO: De Legakker Toren van 13 m. hoogte (foto: Johan de Putter)
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Karper in Vecht

   

Ingezonden brief

Gasprijzen rijzen de pan uit
Enige tijd terug berichtte ik al 
over hoe ik thuis maatregelen 
nam tegen de stijgende gas-
prijzen.

Ik heb toen geschreven dat ik 
een 2-pits inductiekookplaat 
bij de Lidl had gekocht. Ze 
werken gewoon op 220 volt 
dus ook geen aanpassingen 
nodig in de meterkast. Daar-
naast had ik het over een klein 

elektrisch kacheltje dat ik had 
gekocht. Reden achter die in-
ductiekookplaat was dat de 
gasslang lek was en dat we 
toch van het gas af moeten. 
Dat kacheltje kwam er omdat 
in oktober, ver voor de oorlog, 
al gewaarschuwd werd voor 
stijgende gasprijzen. Er zijn 
ongetwijfeld nog betere en 
zuinigere kachels te vinden, 
dan die ik heb, maar dat is uw 

eigen keus. In reactie daarop 
werd gesteld dat veel groe-
ne energie niet groen is en 
er werd gevraagd waar mijn 
winst zat. Mijn winst zit hem 
vooral in de portemonnee. Ik 
heb ‘groene’ stroom.

Maar voor de door mij geno-
men maatregelen gebruikte ik 
ca. 800 kuub gas per jaar en 
1200 kwh stroom. Vandaag 
de dag is dat 45 kuub gas en 
1600 kwh. De investering van 
iets meer dan 100 euro voor 
de beschreven apparaten heb 
ik er al lang en breed uit. Dáár 
zit mijn winst. Stroom is nog al-
tijd voordeliger dan gas.

Patrick Kreuning

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl EMeenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum  | Markt van Ankeveen & Vreeland

Volkorenbrood

Geldig van donderdag 1 t/m zondag 18 september.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Dubbeldekker 
Tompouce

Jeroen’s Spelt 
Crackers

Ontbijtkoek

Welkom Thuis
per heel gesneden naar keuzeTERUG VAN 

WEGGEWEEST
per heel gesneden

NU SLECHTS VOOR 
€  1,75

Crackers TERUG VAN 

WEGGEWEEST

NU VOOR 
€  4,25

NU IEDERE 2EONTBIJTKOEK 50%KORTING

Tompouce

NU VOOR 
€  2,50

Zo schoon is onze Vecht. Een mooie karper gevangen van ± 43 pond, meldt een trots Berger.
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Zondag weer Ronde van Kortenhoef
KORTENHOEF
Aanstaande zondag 18 
september vindt wederom 
de Wielerronde van Kor-
tenhoef plaats. De orga-
nisatie is in handen van 
GWC de Adelaar. Wij nodi-
gen u van harte uit om een 
kijkje te komen nemen bij 
dit wielerspektakel.

Programma
Het programma ziet er als 
volgt uit. 09.30 uur Jeugdwed-
strijden cat. 1 t/m 7. Om 13.00 
uur Jumbo-Visma Dikke Ban-
den Race. Dit is een ‘wedstrijd’ 
voor kinderen uit Kortenhoef 
en omgeving op hun gewone 
fiets; 14.00 uur. Masters 40+.; 
15.30 uur Elite mannen, belof-
ten en amateurs. Het parcours 
van 3.2 km heeft start en finish 
op de Kerklaan.

Veiligheid
Aangezien deze wedstrijden 
plaatsvinden op de openbare 
weg, zullen enkele straten ge-
durende het evenement afge-
sloten zijn. Deze wegen moe-
ten autovrij zijn. Dit betekent 

ook dat u in een aantal geval-
len niet bij uw huis kunt komen 
of vertrekken met de auto. 
Graag uw begrip hiervoor. Wilt 
u uw kat tijdens de wedstrijden 
binnen houden. En als u een 
hond heeft, deze aan de lijn te 
houden. Dit voor de veiligheid 
van uw huisdier en de renners. 

Bij oversteken, kijkt u dan altijd 
eerst in de richting van waar 
de renners komen. En steek 
alleen over als het echt kan. 
Oversteken bij dranghekken is 
niet toegestaan

Noodgevallen
In geval van calamiteiten wor-

den de wedstrijden altijd stilge-
legd om de hulpdiensten vrije 
doorgang te geven. Mocht u 
zich tijdens het evenement 
toch met de auto moeten ver-
plaatsen vanwege een nood-
geval, bespreek dit dan met 
de aanwezige parcourswacht 
of verkeersregelaar. Samen 

vinden we dan altijd een goe-
de oplossing. Met vragen over 
bereikbaarheid of anderzijds 
betreffende de Wielerronde 
van Kortenhoef kunt u mailen 
naar evenementen@gwc-
deadelaar.nl

Unieke Ankeveense muziekbeleving
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Het enthousiaste publiek 
genoot zaterdagavond in 
theater De Dillewijn met 
volle teugen van optre-
dens in alle stijlen (29 nrs.). 
Ter gelegenheid van 5 jaar 
Bultpop had initiatiefne-
mer René de Rooij een An-
keveen All Star Band met 
25 zangers en musici ver-
zameld. Alles gebaseerd 
op een herinnering aan 
Henk ‘Bult’ Bezemer die in 
2001 op 47-jarige leeftijd 
overleed, hij was een be-
langrijk ondersteuner van 
Ankeveense bands.

Neem nou ‘Let’s But Sit’ uit 
1993, waar Jaap Hilhorst lan-
ge tijd drummer was. Hij deed 
natuurlijk ook mee aan het 
slagwerk. Evenals dochter 
Pien van 16 als jongste telg 
van het gezelschap. Zij ramde 
er vrolijk op los met Saturday 
Night van Herman Brood. Dat 
oom Edwin Hilhorst ook de 
pannen van het dak kan zin-
gen, weet Ankeveen al sinds 

jaar en dag. Ook basgitarist 
Gijs van Rijn op een geleen-
de gitaar speelde z’n riedeltje. 
Henk Beemsterboer (81) blies 
als de oudste van de club een 
swingende saxofoonsolo. Het 
kon niet stuk. Zo zong Jan van 
Ingen een gevoelige song van 
Crosby, Stills, Nash & Young. 
Heel anders was weer het op-
treden van Lisa Torsing, die 
nota bene in 2006 nog de An-
keveense talentenjacht Eidols 
won, zij vertolkte met mooie 
stem een Adele-liedje. Ook 
Eric Torsing deed een duit in 
het zakje op z’n sousafoon. 
Ankeveen op z’n best. Een 
ontroerend moment was toen 
Dorothee even op een dood 
punt zat met haar stem. Sa-
men met zangeres Yvonne 
van de Riet en haar vriendin-
nen in het publiek redde ze 
het.

Zwarte T-shirts
Er was binnen de groep een 
verdeling van taken. In zwar-
te shirts had je de band met 
gelouterde musici die de basis 
vormden. Zonder anderen te-
kort te willen doen was Yvon-

ne de grote trekker, ze is zo 
expressief en in staat, met col-
lega Frits de Wit, werkelijk een 
heel gevarieerd repertoire ten 
gehore te brengen. Van Toto’s 
Africa tot Fleetwood Mac en 
van James Brown tot Yes. In 

gele shirts was er een blaas-
sectie met bekende namen en 
zelfs twee Amerikaanse Anke-
veners: Bruce Skinner en Mike 
Noonan. In het blauw had je 
dus die Ankeveners die thuis 
hadden geoefend en die nu 

hun kans grepen. De een wat 
beter dan de ander. ‘Iedereen 
is van de wereld en de wereld 
is van iedereen’ (Thé Lau) is 
een tegeltjeswijsheid die voor 
100% van toepassing was op 
deze Ankeveense avond.

Foto: InGooi.nl

FOTO: De Ankeveen All Star Band (foto: Lady M. Artistique)
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Ontwikkel je stem!
KORTENHOEF
In het koor of onder de 
douche heb ik altijd moeite 
met die hoge noten; Mijn 
kind is altijd aan het zingen 
of; Ik word gewoon heel 
gelukkig van zingen! …één 
of meerdere herkend?

Vanaf oktober start zangprak-
tijk Karen’s Voice in Korten-
hoef. Hier wordt zangles ge-
geven aan iedereen vanaf 10 
jaar, of je nu liefhebber bent 
of al een ervaren zanger. Tij-
dens de lessen wordt behalve 
zangtechniek ook aandacht 
besteed aan ritmische ontwik-
keling, tekstbeleving, podium 
performance, auditie voorbe-
reiding en het opbouwen van 
je eigen (cover)repertoire. 
Daarnaast kan je de zangles-
sen uitbreiden met het leren 
van de basisakkoorden op de 
piano. Zo leer je jezelf te be-
geleiden terwijl je zingt. Voor 
kinderen en jongeren tot 21 
jaar geldt een btw-vrijstelling 
en kost een zangles €25,- voor 
een half uur, voor volwasse-
nen geldt een tarief van €45,- 
voor 45 minuten. Daarnaast 
zijn er groepslessen in kleine 
groepen tot 4 personen. Kijk 
ook eens naar de financiële 
mogelijkheden via het Jeugd- 
of Volwassenenfonds Sport & 
Cultuur.

Karens voice
Karen zingt al jaren als solo-

zangeres, in een zangduo en 
met haar coverband op vele 
feesten door heel Nederland. 
Daarnaast heeft ze de zang- 
en teacheropleiding aan het 
Universal Voice Institute afge-
rond. Samen met haar enthou-
siasme is dit een geweldige 
basis voor leuke, veelzijdige 
en vooral leerzame lessen. 
Nog niet zeker of dit wat voor 
je is of wil je graag kennisma-

ken? Plan dan een afspraak 
voor een gratis en vrijblijvende 
proefles.

Kijk op KarensVoice.nl voor alle 
mogelijkheden of WhatsApp/
bel naar: 0625476177.

Locatie: Muziekgebouw ’t Ak-
koord in Kortenhoef.

   

Volop kleur en puur  
natuur bij Kas & Co
In de serie ‘Geef me de 5’, 
waar ondernemers uit Wijde-
meren een ‘kijkje in hun be-
drijfskeuken geven’ is het deze 
2e woensdag van de maand 
de beurt aan Kas & Co uit Kor-
tenhoef. Onder de bezielende 
leiding van Martin Stevens 
worden in de voormalige kwe-
kerij van Krijn Spaan de meest 
bijzondere wilde planten ge-
kweekt. Van huis uit is Martin 
fotograaf, maar wilde planten 
zijn al jaren zijn grote passie 
en hij kan daar uren over pra-
ten, dus het was een hele toer 
om van zijn verhaal een film 
van 5 minuten te maken. Maar 
het is gelukt, dus ben je be-
nieuwd wat er bij Kas & Co in 
en buiten de kassen gebeurt, 

bekijk dan de kleurrijke afle-
vering van ‘Geef me de 5’ op 
ondernemendwijdemeren.nl.

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Brok temperament

Speculaas-
brokken
8 stuks € 5,35

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Waardevolle Kunst en Kitsch
Door: Saskia Luijer

’S-GRAVELAND
Ter gelegenheid van Open 
Monumentendag organi-
seerden de Historische 
Kring ‘In de Gloriosa’ en 
de Daniël Stalpaert Stich-
ting afgelopen zaterdag 
een ‘Kunst en kitsch’ in de 
Stalpaertkerk. Een mooi 
moment om bijzondere 
spullen te laten taxeren.

Een vaas van Chinees por-
selein. Karel van Aalst bekijkt 
aandachtig het ingebrachte 
object. Hij pakt een loep erbij 
om te checken of hij een merk 
kan ontdekken. Zonder merk 
is het minder interessant voor 
de fanatieke verzamelaars, 
legt hij uit. De ’s-Gravelandse 
taxateur, werkzaam bij Veiling-
huis Van Spengen, denkt dat 
de vaas uit begin 1900 komt. 
Het is een mooi exemplaar, 
in een prettige kleur, met een 
verzekeringswaarde van hon-
derd tot tweehonderd euro. 
Van Aalst licht toe dat dit het 
bedrag is waarmee het na ver-

lies kan worden vervangen. 
De handelswaarde ligt waar-
schijnlijk een stuk lager. Op de 
veiling is het immers maar net 
wat de verzamelaar het waard 
vindt.

Enthousiaste verhalen
Verwachtingsvol leggen de 
bezoekers hun spullen voor. 
Soms achteloos meegeno-
men in een boodschappentas, 
maar meestal zorgvuldig ver-
pakt in kleden of doeken. Elk 
object heeft zijn eigen verhaal. 
Mensen vertellen er enthousi-
ast over; hoe ze het hebben 
gekregen, geërfd of op de kop 
getikt. Met evenveel interes-
se beoordeelt Karel van Aalst 
de voorwerpen. Een metalen 
beeld met bronzen laagje blijkt 
een nabootsing van een Frans 
beeld uit de 19e eeuw. Een ko-
pie, een knipoog. De economi-
sche waarde is nihil. In tegen-
stelling tot een verlovingsring 
met twee briljant geslepen di-
amanten. Daarvan schat hij de 
verzekeringswaarde op zo’n 
tienduizend euro.

Leuke schilderijen
Collega Marius van Ee ont-
fermt zich over de schilderijen. 
“Hier hebben we Amsterdam 
te pakken,” meldt hij bij het be-
kijken van een doek met zicht 
op het IJ. Dat beeld had de 
eigenaar nog nooit herkend. 
De zelfstandig taxateur bestu-
deert de signatuur en vertelt 
dat het een ‘Bogaerts’ is. Naar 
zijn oordeel zijn de verhoudin-
gen en kleur goed, maar is het 
werk wel wat fancy. Een com-
mercieel ding dat je voor twee- 
tot driehonderd euro koopt. 
Een ander schilderij blijkt een 
reproductie. “Alleen maar leuk, 
niets waard eigenlijk,” spreekt 
Van Ee met een lach.

Veel aanloop
Het initiatief van de Histori-
sche Kring en de Daniël Stal-
paert Stichting is een schot in 
de roos. De ‘kunst en kitsch’ 
trekt veel aanloop voor taxa-
ties. Maar ook bezoekers die 
gewoon even willen komen kij-
ken trekken naar de kerk. Het 
is tenslotte Open Monumen-
tendag.

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 14 september:

GooiTV heeft een nieuwe af-
levering van ZinTV. Leendert 
van der Sluijs en de nieu-
we co-host Anne Tuk praten 
met Annegreet van der Wijk, 
doopsgezind predikant en Ka-

rel Muller van de School voor 
Compassie over wat compas-
sie inhoudt. In TV Magazine 
wordt onder andere stilge-
staan bij de open dagen van 
de brandweer in Muiderberg 
en de regionale vliegshow met 
modelvliegtuigjes in Baarn. 
Ziggo: kanaal 48. KPN kanaal 
1432. T-Mobile kanaal 842.

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-den en een fi nanciële bij-den en een fi
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl� info@drenthverhuizingen.nl�

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

 

Het gezelligste café van Nederhorst den Berg en omstreken! 
 

Jammen aan de Vecht agenda! 
25 september met Reddeloos verloren 

(van blues tot rock en pop) 
2 oktober met Brigitte de Boer 

(jazzy sfeer met een swirl van pop en bossonova) 
 

Like ons op facebook en blijf op de hoogte van onze evenementen! 
 

Ook te boeken voor al uw feesten, partijen, vergaderingen, 
oefenruimte bands. Ook voor georganiseerde kinderfeestjes! 

 

Vreelandseweg 42 
Nederhorst den Berg 
0614743277 of info@die2cafe.nl 
 

Tot bij Die 2! 
 

Jubileum actie: 2de drankje van het huis bij het 
meenemen van deze advertentie! 

GEZOCHT!

Meenthof 24, Kortenhoef    E info@khoeffie.nl

Voor ons leuke, gezellige koffiezaakje K´hoeffie Voor ons leuke, gezellige koffiezaakje K´hoeffie Voor ons leuke, gezellige koffiezaakje K´hoeffie Voor ons leuke, gezellige koffiezaakje K´hoeffie 
in de Meenthof te Kortenhoef, zijn wij op in de Meenthof te Kortenhoef, zijn wij op in de Meenthof te Kortenhoef, zijn wij op in de Meenthof te Kortenhoef, zijn wij op 
zoek naar een ondernemend persoon die zoek naar een ondernemend persoon die zoek naar een ondernemend persoon die zoek naar een ondernemend persoon die 

per 1 januari 2023 de zaak wil voortzetten.per 1 januari 2023 de zaak wil voortzetten.per 1 januari 2023 de zaak wil voortzetten.per 1 januari 2023 de zaak wil voortzetten.per 1 januari 2023 de zaak wil voortzetten.

De plek is er, maar het is tijd voor nieuwe De plek is er, maar het is tijd voor nieuwe De plek is er, maar het is tijd voor nieuwe De plek is er, maar het is tijd voor nieuwe De plek is er, maar het is tijd voor nieuwe 
ideeën, nieuwe energie en een flinke dosis:ideeën, nieuwe energie en een flinke dosis:ideeën, nieuwe energie en een flinke dosis:ideeën, nieuwe energie en een flinke dosis:ideeën, nieuwe energie en een flinke dosis:

“We zetten de schouders er onder!” “We zetten de schouders er onder!” “We zetten de schouders er onder!” “We zetten de schouders er onder!” “We zetten de schouders er onder!” 

Wie durft?!
Reacties graag naar Reacties graag naar Reacties graag naar info@khoeffie.nl t.a.v. Ellen.t.a.v. Ellen.t.a.v. Ellen.

K’hoeffie mag niet verloren gaan!!K’hoeffie mag niet verloren gaan!!K’hoeffie mag niet verloren gaan!!
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140 jaar Horstermeerpolder    
bedankt

NEDERHORST DEN BERG
Langs deze weg zouden wij 
graag iedereen willen bedan-
ken die op welke wijze dan ook 
een bijdrage heeft geleverd 
aan het feestweekend. Zonder 
sponsors, donateurs, leveran-
ciers, opbouwers, afbrekers, 

spelbegeleiders, decorateurs, 
kaartverkopers, juryleden, fo-
tografen, tafeldekkers, biertap-
pers, scheidsrechters, oprui-
mers en alle andere vrijwilligers 
is het onmogelijk om een der-
gelijk evenement van de grond 
te krijgen. Heel hartelijk dank!

Het Feestcomité Horstermeer-
polder 140 jaar: Paul Kuiper, 
Teus Kroon, Françoise Vaal, 
Willem Hogenberg, Pieter-Wil-
lem Lam, Leon Smits, Edward 
Voshaart, Bas Klinge, Emiel 
Leurs, Anouk Gerritse en Inge 
Smits

Aan de slag bij Amaris!
Ga het gesprek aan met onze recruiters!

vacatures     professionals      zij-instromers      leren & werken

Direct solliciteren
werkenbijamaris.nl

Banenmarkt
Amaris

085 021 3120 
vacatures@amaris.nl

Dinsdag 20 september 2022
inloop tussen 19.00 - 21.00 uur

Amaris de Kuijer
Jozef Israëlslaan 2, Nederhorst Den Berg

Donderdag 22 september 2022
inloop tussen 19.00 - 21.00 uur

Amaris Gooizicht
Paulus van Loolaan 21, Hilversum

Een greep uit onze producten:
• Knikarmscherm, uitvalschermen, screens, rolluiken, markiezen 
• Rolgordijnen, (houten) jaloezieën, duettes, Plisse gordijnen 
• Inzet horen, opzet horen, plisse hordeuren

Maak kennis met ons bedrijf en bel voor een afspraak met Michelle Kleton 0614743277 of stuur een email 
info@novi-omnes.nl.

Kennismakingsaanbieding:
semi- cassette knikarmscherm, framekleur zilver, zijplaten antraciet, doekkleur antraciet, elektrisch met 
opbouwschakelaar. SNELLE LEVERING

3 meter breed met een uitval van 2,5 meter van €   954,00 voor €   750,00
4 meter breed met een uitval van 3 meter van € 1218,00 voor €   894,00
5 meter breed met een uitval van 3 meter van € 1449,00 voor € 1049,00
Montage van €   345,00 voor €   295,00

Wees er snel bij want op is op!!!

Middenweg 60A
Nederhorst den Berg
Geen showroom



De jeugdconsulenten van het 
sociaal wijkteam krijgen veel ver-
schillende vragen van ouders, 
verzorgers of leerkrachten. Vragen 
die gaan over opvoeding, school, 
ontwikkeling en nog veel meer. “Wij 
zijn de toegang tot jeugdhulp”, ver-
tellen Tineke en Randy. De jeugd-
consulenten pakken vragen op en 
zorgen voor de juiste hulp. Voor alle 
inwoners van Wijdemeren tot 18 
jaar, én hun gezinnen.

Randy en Tineke: “Vragen bespreken wij altijd 

eerst in het team. Natuurlijk blijft daarbij alles 

vertrouwelijk. Daarna nodigen we jongere 

of kind, en ouders of verzorgers, uit voor 

een intake. Dat is altijd op een plek die zij fijn 

vinden. Het mag op het gemeentehuis, maar 

ook thuis of op school. Daarna maken we een 

ondersteuningsplan en gaan we op zoek naar 

een goede zorgaanbieder.”

Echt betrokken
De jeugdconsulenten geven een voorbeeld: 

“Een kind met autisme en ADHD heeft thuis 

en op school extra ondersteuning nodig. 

Bijvoorbeeld bij plannen en organiseren, maar 

ook met het maken van vriendjes en vriendin-

netjes. Wij gaan dan in gesprek met kind, ou-

ders en school. We willen eerst weten wat er 

speelt en wat de oorzaak is. Daar nemen we 

de tijd voor, zodat we de juiste hulp kunnen 

organiseren. Hulp waar ouders en kind zich 

prettig bij voelen.”

Het sociaal wijkteam is dan nog niet klaar. “We 

krijgen vaak te horen dat we echt betrokken 

zijn. Wij willen weten dat het goed gaat. We 

hebben niet alleen een intakegesprek, maar 

ook een start, midden- en eindgesprek.” Tine-

ke en Randy benadrukken dat niets verplicht 

is. “Alles is vrijwillig. Ouders, leerkrachten, 

huisartsen maar ook jongeren kunnen ons al-

tijd een vraag stellen. Of ze een vervolg willen, 

is aan hen. Wij willen in ieder geval helpen.“

Contact
Mail naar sociaalwijkteam@wijdemeren.nl of 

ga naar: https://formulieren.wijdemeren.nl/

Hulpvraag. Bellen mag ook: 14 035.

Wijdemeren
informeren

World Cleanup Day 

Op 17 september is het World Cleanup Day!

Help ook mee en ruim je eigen straat op!

Bekendmakingen

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

14 september 2022

Kort

Doe mee met de 
Nationale Sportweek!

   Jeugdconsulenten:     Jeugdconsulenten:  

   ‘We willen weten dat het goed gaat’  

@gemeentewijdemeren
#commissarisvandekoning

>     Fitheidstest 67+
Inwoners van Wijdemeren van 67 jaar en ouder 

kunnen op 8 en 15 oktober een gratis fitheidstest 

doen. Tijdens de test worden oefeningen gedaan

waarbij we de gezondheid meten, zoals metingen

van bloeddruk, lenigheid, balans en kracht. Daar-

mee kunnen deelnemers zien hoe het met hun

gezondheid gesteld is en persoonlijk advies krijgen

hoe gezond en prettig ouder te worden. Aan-

melden kan via Biko Blommestein,06-3319 8510

of bblommestein@teamsportservice.nl.

>     Mentale gezondheid
Vanuit de Impuls Herstel Dichtbij gaan wij buurt-

initiatieven steunen die zich willen richten op 

mentale gezondheid. Wij willen dat iedereen 

die daar behoefte aan heeft, dichtbij huis kan 

werken aan zijn of haar mentale gezondheid en 

buurtinitiatieven kunnen daar een grote rol in 

spelen. Door het realiseren van ontmoetings-

plekken en-activiteiten voor mensen die psy-

chisch kwetsbaar zijn, kunnen we voorkomen 

dat psychische problematiek en vereenzaming 

erger worden. Wilt u ertoe doen voor mensen 

met mentale klachten? Van 29 augustus tot 15 

oktober kunnen buurtinitiatieven een financiële 

bijdrage tot € 5.000 aanvragen via 

www.oranjefonds.nl/impuls-herstel-dichtbij.

>     Wegafsluiting
Op zondag 18 september vindt de jaarlijkse Wie-

lerronde van Kortenhoef plaats. In verband met 

dat evenement zijn van 09:00 uur tot 18:00 uur 

de volgende wegen in Kortenhoef afgesloten:

• Van 09.00 – 14.00 uur in verband met de 

   jeugdronde: Kerklaan – Parklaan – Elbert 

   Mooylaan – Egidius Blocklaan;

• Van 13.00 – 18.00 uur in verband met de 

   omloop volwassenen: Kerklaan – Kwakel –

   Herenweg – Koninginneweg – Elbert Mooy-

   laan – Egidius Blocklaan;

   Meer informatie: kijk op www.nhbereikbaar.nl. 

>     Inloopspreekuur veiligheid
Heeft u vragen over (brand)veiligheid en leefbaar-

heid in uw buurt? De wijkbrandweer, wijkagent, boa

en dorpscoördinator houden inloopspreekuren.

Kortenhoef en ’s-Graveland

Laatste dinsdag van de maand van 14.00-15.00 in 

de brandweerkazerne, Eslaan 2A, ‘s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen

Laatste woensdag van de maand van 14.00-15.00 

in Sociaal-cultureel centrum, Blijklaan 1, Nederhorst 

den Berg.

Loosdrecht

Laatste donderdag van de maand van 14.00-15.00 

in bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Zuidereinde 21: plaatsen veranda,

   zaaknummer Z.74250 (05.09.22)

Loosdrecht
- ‘t Breukeleveense Meentje 12a: vernieuwen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.74094 (29.08.22)

- ten noorden van de Muyeveldse-Wetering 8: 

   vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.74087 (29.08.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.74159 (31.08.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestem-

   mingsplan Loosdrecht JazzFestival 17 septem-

   ber 2022, zaaknummer Z.74205 (04.09.22)

- Rading 136: bouwen garage met carport, 

   zaaknummer Z.74114 (29.08.22)

- Trekpad 17: vernieuwen beschoeiing en

   plankier, zaaknummer Z.74091 (29.08.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7: brandveilig gebruik kinder-

   opvang, zaaknummer Z.74260 (06.09.22)

- Vreelandseweg 62: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.74092 (29.08.22)

- Vreelandseweg 70b: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.74249 (06.09.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 47a: bouwen botenhuis, 

   zaaknummer Z.71118 (31.08.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 21a: plaatsen nokverhoging 

   (dakkaper) en dakkapel voorzijde,

   zaaknummer Z.73345 (02.09.22)

- Zwanebloem 16: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.73552 (26.08.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 4 recreatie-

   appartementsgebouwen,

   zaaknummer Z.68909 (31.08.22)

- Drie Kampjes 7: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.72502 (02.09.22)

- Meidoornlaan 13: plaatsen dakkapel voorzijde 

   en plaatsen dakkapel achterzijde,

   zaaknummer Z.73903 (26.08.22)

- ’t Jagerspaadje 26: verplaatsen paviljoen en 

   bijgebouw, zaaknummer Z.74279 (07.09.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Rading 34: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73252 (26.08.22)

- Rading 36: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73253 (26.08.22)

> Rectificatie

Op 17 augustus 2022 publiceerden wij een 

aangevraagde omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een woning op de Moleneind 56 

te Nederhorst den Berg. Het juiste adres moet 

echter zijn Moleneind 56 te Kortenhoef.

> Vastgesteld wijzigingsplan
Rading 198

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 

6 september 2022 het wijzigingsplan Rading 

198 te Loosdrecht hebben vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in het omschakelen 

van melkveehouderij naar volledig biologische 

bedrijfsvoering. Dit is mogelijk door gebruik te 

maken van de wijzigingsbevoegdheid in het 

bestemmingsplan. 

Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende

stukken ligt met ingang van 14 september 2022 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het plan inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Rading 198 te Loosdrecht of een afspraak te 

maken voor inzage op het gemeentehuis.

Het planidentificatienummer is

NL.IMRO.1696.WP24Rading1982021-va01.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage. 

> Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van 

de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn in-

woners verplicht hun verhuizing door te geven 

en inlichtingen te verstrekken.

Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij 

geen aangifte van verhuizing ontvangen.

Op grond van artikel 2.22 van de wet BRP heeft 

het college van burgemeester en wethouders 

het voornemen het adres ambtshalve te

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet

Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijk-

heid om het voornemen tot “ambtshalve” 

uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren 

als de bekendmaking niet kan geschieden door 

toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- O.A. Prokopenko, geboren 28-05-1998,

   is per 06-09-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- N.A. Jamskiy, geboren 24-03-2019,

   is per 06-09-2022uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- N.A. Jamskiy, geboren 20-10-2016,  

   is per 06-09-2022uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- J.M van Erp, geboren 23-01-1991,  

   is per 06-09-2022uitgeschreven naar

   Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via 14 

035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl. 

Bekendmakingen 15 september 2022

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van 

kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen 

digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 

maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 

wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 

(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-

besluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 

hiervoor een afspraak met de administratie van het 

Fysiek Domein, tel. 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-

zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Wijdemeren
informeren

15 september 2022

De negentiende Nationale Sportweek
vindt van vrijdag 16 tot en met zondag
25 september plaats. Sportorganisaties,
verenigingen, scholen en gemeenten 
in het hele land vieren de start van het
sportseizoen en organiseren allerlei
sportieve activiteiten. Ook in Wijde-
meren vinden leuke sportactiviteiten 
plaats. Zo is er op zaterdag 17 september
in Kortenhoef een sportdag voor de 
jeugd en op zondag 18 september een 
bedrijvenvoetbaltoernooi.

In Wijdemeren staat er nog meer op het 
programma.
Via www.teamsportservice.nl/nsw2022 vindt 
u een totaaloverzicht. Doet u ook mee tijdens 
de Nationale Sportweek? 
Tijdens de Nationale Sportweek wil Team 

Sportservice ‘t Gooi laten zien dat het niet 
uitmaakt hoe je beweegt, als je maar be-
weegt! Iedere minuut die je beweegt doet 
iets met je. Dat geldt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, achtergrond of beperking. 

#Elkeminuuttelt
Maak een wandeling tijdens de pauze of
plan een 10 minute workout of the day.
En vul jouw beweegminuten online in via 
www.teamsportservice.nl/beweegminuten. 

Ga jij samen met Team Sportservice ‘t Gooi 
in jouw gemeente voor de meeste beweeg-
minuten? Team Sportservice ‘t Gooi houdt 
bij hoeveel beweegminuten de gemeente 
maakt. Iedere (actieve) minuut maakt de 
beweegwinst per gemeente groter!

Beweeg mee tijdens de Nationale Sportweek!
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Samen maken we de Vecht schoon op een SUP
NEDERHORST DEN BERG
World Cleanup Day, Cha-
let Parc De Vechtoever en 
SUP- instructrice Marian-
ne Mouw slaan de handen 
ineen om het zwerfafval te 
verminderen op de Vecht. 
Op zaterdag 17 september 
om 11.00 uur verzamelen 
we op de Eilandseweg 32, 
1394 JG Nederhorst den 
Berg.

De Vecht is een drukbezochte 
rivier en het aantal bezoekers 
van de rivier en haar oevers 
neemt toe. Als onderdeel van 
haar groenvisie ondersteunt 
Chalet Parc De Vechtoever het 
initiatief van Marianne Mouw 
om de rivier te ontdoen van 
zwerfafval. We zoeken enthou-
siaste vrijwilligers die (enigs-
zins) kunnen SUPpen. Onder 
begeleiding van de Water-
sportverbond gecertificeerde 
Marianne Mouw gaan we de 
Vecht op met het juiste gereed-
schap en halen zwerfvuil uit de 
Vecht. We beginnen met koffie 
en de spullen klaarmaken en 
dan het water op! Neem je ei-

gen SUP en peddel mee. Een 
wetsuit als je dat nodig vindt, 
de temperatuur van het water 
zal rond de 20 graden liggen. 
Er is een beperkte hoeveelheid 
SUPs aanwezig, graag voor-
af laten weten. Geef je op via 
https://www.worldcleanupday.
org/event?name=sup_and_
clean_the_river_vecht_ekC

World Clean Up Day
Chaletpark De Vechtoever on-
dersteunt de World Cleanup 
Day als partner. Het Chalet 
Parc is, naast Bos Park Biltho-
ven, onderdeel van Green Spi-
rit Parken met zowel chalets 
als toerplaatsen. Als aanbieder 
van natuurlijke buitenplaatsen 
gelooft Green Spirit Parken dat 
duurzaamheid en natuurinclu-
sief ondernemen heel normaal 
is in deze tijd. World Cleanup 
Day is in 2008 in Estland ont-
staan. Daar verenigden 50.000 
mensen zich om het hele land 
in slechts vijf uur op te ruimen. 
Dit simpele idee is uitgegroeid 
tot een wereldwijde beweging 
met miljoenen vrijwilligers.

Land- en Boschzigt 75 jaar
Door: Kim Tomeï

‘S-GRAVELAND
Zondag 11 september was 
een mooie dag. Niet alleen 
het zonnetje zorgde voor 
een stralende nazomerdag, 
Land- en Boschzigt vierde 
een speciaal feestje. De 
tuinderij bestaat al 75 jaar, 
waarvan bijna 45 jaar de 
dagelijkse leiding in han-
den van Sijmen Brandsma 
en zijn vrouw Sissi Haijte-
ma ligt. Tijd om het spreek-
woordelijke stokje over te 
dragen, vond het echtpaar.

Om 14.00 uur sprak Sijmen alle 
aanwezigen toe. Mooie herin-
neringen werden opgehaald 
en Sijmen droeg geen stokje, 
maar een symbolisch doosje 
over aan de nieuwe eigenares-
se Marieke. In het doosje zaten 
bodemanalyses van de afge-
lopen 65 jaar. Zo is de grond 
nu letterlijk in handen van Ma-
rieke. Marieke sprak haar be-
wondering uit voor hoe Sijmen 
en Sissi samen het boegbeeld 
van Land- en Boschzigt waren. 
Marieke had, voor ze bij de 

biologisch-dynamische kwe-
kerij kwam, een kantoorbaan 
en slechts verantwoordelijk-
heid over de plantjes op haar 
balkon. Toen zij besefte dat ze 
niet gelukkig werd op kantoor, 
besloot zij een opleiding te vol-
gen in de agrarische sector. Zij 
kwam 3 jaar geleden aan de 
Leeuwenlaan terecht voor een 
stage, waarna ze nooit meer 
weggegaan is.

Agrarische spelen
Voor alle aanwezigen was het 
na deze mooie toespraken 
tijd om de handen uit de mou-
wen te steken. Zo waren er de 
‘Agrarische spelen’, waarbij 
iedereen zijn/ haar eigen agra-
rische kwaliteiten kan testen. 
Sommige onderdelen zijn wat 
lastiger dan de andere, want, 
zoals Sijmen toelichtte ‘het 
boerenleven kun je niet alleen. 
Je hebt altijd steun nodig’, ver-
wijzend naar alle ophef rondom 
boeren in deze tijd. Illustrerend 
is een spandoek, een weiland 
verderop met de tekst ‘Haagse 
idioten helpen het land naar de 
kloten’. De winnaar van deze 
spelen, gaat met een heuse 

wisselbeker naar huis.

Telen met zorg
Dat Sijmen en Sissi gemist 
gaan worden, is duidelijk te 
merken. Land- en Boschzigt is 
niet alleen een biologisch dyna-
mische tuinderij (de oudste van 

ons land), maar ook een zorg-
boerderij. Land en Boschzigt is 
voor velen een bijzondere plek. 
Voor de één een plaats om ac-
tief te zijn, anderen komen er 
voor hun rust en genieten van 
de natuur. Een idyllisch plekje 
midden in het Gooi, verscholen 

in het bos. Sijmen zal aanwe-
zig zijn om adviezen te geven, 
helpen met het snoeien van de 
boomgaard en, gelukkig voor 
onze lezers, Sijmen zal zo nu 
en dan een bijdrage blijven 
verzorgen voor ons weekblad.

Foto: Marianne supt afval
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Parkinsoncafé Laren
REGIO
Lotgenoten treffen elkaar bij 
het Parkinsoncafé Laren en 
omstreken donderdagmiddag 
15 september. MC Tergooi- 
neuroloog Rob Rundervoort 

gaat in op andere inzichten bij 
de behandeling van Parkin-
son: meer aandacht voor de 
hersenen en minder op moto-
rische problemen. Verder de 
invloed van pesticiden. Plaats: 

Amaris Theodotion (Ridder-
zaal), Werkdroger 1, 1251 CM 
Laren. Tijd: vrije inloop vanaf 
14.00 uur.

   

Alzheimer Café        
Hilversum/ Wijdemeren
REGIO
Op woensdag 14 septem-
ber is er een Alzheimer 
Café over de mogelijkhe-
den van de dagactiviteiten.

Dagbehandeling of dagbeste-
ding kan net wat houvast bie-
den om thuis te blijven wonen. 

Vanavond wordt uitgelegd wel-
ke mogelijkheden er voor de 
dagactiviteiten zijn. Voor uzelf, 
maar ook voor uw partner en 
uw omgeving.

De Koepel, Kapittelweg 399A, 
Hilversum, De inloop is van-
af 19.00 uur en de avond zal 

starten om 19.30 uur.

alzheimercafe.hilversum@
alzheimervrijwilligers.nl. Infor-
matie mobiel: 06-14773182; 
Atie Vos-Tabak

Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

Uitvaartwensen én inzicht in de uitvaartkosten?
bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje 
redden. 
Humanitas laat zich inspireren door humanistische waarden, 
en staat open voor iedereen. 
Humanitas ’t Gooi is misschien op zoek naar u: 

• Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek 
Individueel huisbezoek aan mensen die behoefte hebben aan een gesprek, 
een wandelingetje samen maken, een spelletje doen, etc. In alle plaatsen van Wijdemeren, 
m.n. in Nederhorst den Berg.
Gevraagd wordt: goed kunnen luisteren, bereid zijn iemand wekelijks te bezoeken.
Geboden wordt: 
-een vrijwilligersfunctie waarin je echt iets voor een ander kunt betekenen 
-reis/parkeerkostenvergoeding 

• Deelnemers Vriendschappelijk huisbezoek  
Misschien vindt u het fijn om ...  af en toe eens iemand op bezoek  te krijgen ...  samen een kopje 
koffie of thee te  drinken ...  samen een wandelingetje te maken, een fijn gesprek te hebben

Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi: 
tel. 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), of mail:  tgooi@humanitas.nl .

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is

Verdrietig nemen wij afscheid van 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa.

Hij zal altijd in onze gedachten zijn.

Nicolaas Antonius Windt
- Nico -

* ‘s-Graveland, † Hilversum,
17 december 1938 3 september 2022

Gonny Windt - Verhaar

Dorien en Luuk

Roosmarie en Harro
    Charlotte
    Fabienne
    Mauritz

Het afscheid heeft op donderdag 8 september 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Familie Windt

Anton Smeerdijkgaarde 51
1241 AW  Kortenhoef

Wij danken de verpleging van Rubina, afdeling 4E, 
voor de goede zorgen.

FAMILIEBERICHTEN

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

willen wij u op deze manier heel hartelijk bedanken.
Het heeft ons goed gedaan.

Toos van der Heijden - Reichholdt
kinderen en kleinkinderen

Hilversum, september 2022

Overweldigd door de belangstelling en het medeleven van
u allen betoond na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame (schoon)vader en opa

Johannes Gerardus van der Heijden

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk 
Weesp

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ

Weesp. Tel. 0294-418722

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

Piano-pedagoge,
Angela van Hal, omg. NdB,
heeft nog enkele plaatsen
vrij, les aan huis mogel.

M: 06 40620276

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor-

atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Huishoudelijke hulp
06-49150270

Webwinkel Magieshop.nl
Natuurlijke Verzorging

Koolzaadwas Geurkaarsen
Sfeerverlichting en meer!

Beeldhouwen - Boetseren
Kortenhoef

Er is nog plaats op de 
maandagmiddag cursus

Info: 06-24942286

Te koop garagebox op de
Bernard van Beeklaan ter 

hoogte van de nummers 2 en 4.
Ruim een jaar geleden is het dak 

vernieuwd. Info 06-22239112

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Massage op maat: 

Klachtgericht/Ontspanning
www.donnalife.nl

06-27484142

Opgave van een Wijdemeertje kunt u 

on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanle-

veren tot maandag 10.00 uur, voor 

verschijning. Het tarief is € 2,73 per

gedrukte regel
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Uniek fotodocument over           
Nederland
’S- GRAVELAND
De ’s-Gravelandse fotogra-
fen Marjolijn van Steeden 
en Frans Lemmens hebben 
op 8 september hun mag-
num opus over Nederland 
gepresenteerd, het koffie-
tafelboek: ‘NL365 – A Year 
in the Netherlands’, met 
400 pagina’s, een uniek 
foto document over Neder-
land met elke dag van het 
jaar een foto.

NL365 – A Year in the Nether-
lands is zonder twijfel het 
meest uitgebreide fotoboek 
dat ooit over dit land is ver-
schenen. Iconische beelden 
van molens, Amsterdamse 
grachten en tulpen gaan hand 
in hand met hedendaagse the-
ma’s als landbouwinnovatie, 
duurzaamheid, dansfestivals, 
Dutch Design en moderne ar-
chitectuur. Ook staan er diver-
se beelden uit Wijdemeren in. 
Frans Lemmens en Marjolijn 
van Steeden laten van 1 ja-
nuari tot en met 31 december 
dag in dag uit de veelzijdig-
heid, dynamiek en vindingrijk-

heid van Nederland zien. Dit 
uitgebreide boek is een lust 
voor het oog en een hommage 
aan een prachtig land.

 

Specificaties
Hardcover; 400 pag.; 380 
fullcolour foto’s; 25,2 x 31,7 
x 3,4 cm; gewicht: 2300 gr.; 
Language English; ISBN 
9789089899170; € 49,99.

   

De Tasjesbibliotheek
KORTENHOEF
Tussen de rookwolken, tijdens 
het NK Palingroken te Korten-
hoef, stond op een mooi plekje 
een kraam, die gezamenlijk 
werd bemand door de Ener-
giecoöperatie, De Buurtkamer 
3D (‘effe buurten’) en ‘De Tas-
jesbibliotheek’, die alle drie 
op verschillende dagen hun 
deuren wijd openen bij ‘De Do-
daars’ (het gebouw, waar ook 
de Kledingbank en iedere eer-
ste maandag van de maand 
het Repaircafé te vinden is). 
Adres: Dodaarslaan 16, te 
Kortenhoef.

‘De Tasjesbibliotheek’ is er 
voor alle dorpsbewoners. Er 
zijn boeken voor kinderen en 
voor volwassenen. Wij zijn ie-
dere dinsdagmiddag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn 
voorleesuurtjes voor kinderen, 
kinderen kunnen er geholpen 
worden met hun huiswerk en 
zij kunnen er ook spelletjes 
komen spelen. Het mooie van 
deze kleine dorpsbibliotheek 

is dat iedereen hier gratis boe-
ken kan komen lenen en niet 
helemaal naar bibliotheken in 
Hilversum of Loosdrecht hoeft 
te gaan. Mochten er mensen 
zijn die het leuk vinden om zo 
af en toe als vrijwilliger/ster op 

dinsdagmiddag mee te helpen 
bij onze Tasjesbibliotheek, bel 
of mail ons gerust: tel. 06-
45063315, mail: tasjesbiblio-
theek@gmail.com. Wij kunnen 
altijd gezellige vrijwilligers ge-
bruiken.

Wij ververzorgen allle voorkomende 

werkzaamkzaamheden opop het gebied van: 

Water, GGas, Zink, ssanitair, riolering 

en dakbakbedekking.

Wijnands
Installtallt atieatiea Servicevicevice

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg
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Media City Golf Open op Golfpark Spandersbosch
REGIO
Op vrijdagmiddag 30 sep-
tember wordt vanaf 13.30 
uur op Golfpark Spanders-
bosch een inspirerend gol-
fevent georganiseerd voor 
ondernemers en hun re-
laties: het Media City Golf 
Open. Golfpark Spanders-
bosch ligt tussen Hilver-
sum en Bussum, vlak bij 
het Mediapark en is daar-
mee een ideale plek voor 
ondernemers in het Gooi 
om te ontspannen en el-
kaar te ontmoeten!

Wat is de bedoeling?
Fun; andere – leuke – mensen 
ontmoeten; ideeën opdoen 
voor new business; door mee 
te golfen draag je bij aan een 
inclusiever medialandschap. 
Golfen is de ideale basis om 
lekker buiten te netwerken! Je 
staat een paar uur samen op 
de baan, leert elkaar echt ken-
nen en daarna kun je op het 
terras een vervolg geven aan 
je ontmoeting.

Het concept
Texas Scramble, shotgun om 
14.00 uur, 18 holes over beide 
banen, de Crailoobaan en de 
Boschbaan. Walking dinner na 
afloop verzorgd door chef-kok 
Janco Robben van het Kook-
college Amersfoort.

INSPIREREND
GOLFEVENT VOOR

ONDERNEMERS

Eric Bolhaar, vestigingsdirec-
teur van Van Poelgeest Naar-
den: “Spandersbosch geeft 
net een andere twist aan het 
fenomeen businessclub. De 
laagdrempelige en informele 
aanpak maakt dat we op een 
leuke manier met inspirerende 
ondernemers in aanraking ko-
men.” Nodig een aantal rela-
ties uit en schrijf je in als flight 
of doe individueel mee. Dan 
zorgen wij dat je in een leuke 
flight terecht komt.

 

Prijs
€ 75,- excl. BTW of € 300,- 
excl. BTW voor een flight van 
4. Gratis voor leden van Busi-
nessclub Spandersbosch.

De opbrengst van dit cha-
rity event is voor Common 

Frames. Deze organisatie 
begeleidt jonge nieuwkomers 
naar een baan in de media. 
In alle opzichten een win-win 
situatie. Zij krijgen een baan 
waar hun hart ligt en het me-
dialandschap wordt er diverser 
van. Op 30 september komen 

ze foto’s en video’s maken én 
maken ze kennis met golf.

Meer info: www.golfparkspan-
dersbosch.nl/mediacitygolf-
open en schrijf je in!

GOOISCH OPEN PAR 3 KAMPIOENSCHAP
 ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Golfpark Spandersbosch organiseert op zaterdag 24 september de Gooisch Open Par 3 kampioenschappen. 
We passen onze baan aan naar een parcours met 18 par 3 holes.

 Vroeger werden op deze baan de Nederlandse kampioenschappen gespeeld, dus uitdagend kan je het wel noemen! 

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,- per persoon. 
Je krijgt een lunchpakket aangeboden en nog een verrassing door de baan. 

Naast de eer dat je jezelf een jaar lang de beste Par 3 golfer van het Gooi kunt noemen 
zijn er nog andere mooie prijzen te winnen. 

Wij kijken er naar uit om je op onze zeer uitdagende golfbaan te ontmoeten en we zijn benieuwd 
welke vrouw en man zich tot de beste Par 3 golfer van het Gooi mag uitroepen. 

Je kunt je aanmelden via de website.

WWW.GOLFPARKSPANDERSBOSCH.NL

G O L F V E R E N I G I N G
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Wijdemeren in Beweging
KORTENHOEF
Op zaterdag 17 septem-
ber geven tussen 10 en 16 
uur rondom sporthal De 
Fuik diverse sport- en be-
weegverenigingen work-
shops om gezellig aan 
mee te doen en te ervaren 
hoe leuk het is om in een 
groep te sporten.

Programma:
10.00 uur Opening; 10.30 
uur Workshop bewegen door 
Olga Commandeur; 11.00 uur 
Workshop Fitness door St. 
Buro Sport; 11.30 uur Work-
shop bewegen door Olga 
Commandeur; 12.00 uur Tai-
ko Drummen door BMOL; 
12.30 uur Workshop Zumba 
Dance with Claudia; 13.30 uur 
Workshop Zumba Dance with 
Claudia; 14.00 uur Workshop 
Rope Skipping door ODIS-
GYM; 14.30 uur Workshop 

Fitness door St. Buro Sport

Wil je aan één of meerder acti-
viteiten meedoen, kom dan op 
zaterdag 17 september naar 
sporthal De Fuik in Korten-
hoef. Naast deze activiteiten 
zijn er verschillende vereni-
gingen aanwezig die de gehe-
le dag demonstraties geven 
zoals Peuter- en kleutergym 
en trampoline springen door 
ODISGYM; ‘s-Gravelandse 
Brandweer; Springkussen; 
ODIS Volleybal; Handbalver-
eniging Altius; Judo.

Mocht je deze dag verhinderd 
zijn, maar toch graag een 
keertje een sport wilt uitpro-
beren. Neem dan contact op 
met: 
www.stichtingburosport.nl

Odis Volleybal: de kop bij de dames is er af
KORTENHOEF
Maandag 5 september 
kwamen de dames van 
Odis voor het eerst in ac-
tie tijdens een bekerwed-
strijd tegen de Baarnse 
club Touché. Beetje vroeg 
in het seizoen om al aan de 
slag te moeten gaan, want 
sommige dames hadden 
nog geen training gehad. 
Met het beste beentje voor 
gingen de dames van Odis 
de strijd aan.

Beide damesteams waren 
zeer aan elkaar gewaagd en 

bleven tijdens de sets dicht 
bij elkaar. Na mooie rally’s en 
een paar hard geslagen ballen 
van Odis, won Odis de eerste 
set. De twee sets die volgden 
vielen de kant op van Touché, 
ondanks dat Odis het ze erg 
moeilijk heeft gemaakt. Alle-
bei de sets werden met 26-24 
verloren. Omdat een beker-
wedstrijd tot de winnende 3 
sets kan gaan, begon hierna 
de 4e set. De dames van Tou-
ché werden moe en deze set 
viel wat makkelijker de kant op 
van Odis. Er volgde nog een 
5e set, geen van de teams had 

immers al drie sets gewonnen. 
En wat voor 5e set. Bloedstol-
lend! Op een achterstand van 
14-7 wist Odis zich te herpak-
ken. Foutloos, druk en kracht 
zorgde ervoor dat Odis de 
winst van 3-2 binnen wist te 
slepen. Op naar de volgende 
bekerronde. Komende wed-
strijden: vrijdagavond 9 sep-
tember Recreanten 3 thuis, 
zaterdagmiddag 17 september 
Meisjes A en Heren 1 beide 
uit. Zin om te volleyballen? 
We trainen vanaf op maan-
dagavond in sporthal De Fuik. 
www.odis.nl. Wees welkom!

   

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Vrijdagavond werd er al 
volop gevoetbald in het 
geslaagde ouder-kindtoer-
nooi. Vele vaders en moe-
ders hadden het moeilijk 
tegen hun fitte kinderen en 
weten wat ze te doen valt.

Het moeizame oefen- en be-
kerprogramma van Neder-
horst-1 kreeg een vervolg door 
de afzegging van ’t Gooi voor 
de wedstrijd van jl. zaterdag. 
Gelukkig moest Nederhorst-2 
voor de beker aantreden tegen 
Geinburgia-2. Aangezien zij 
dit seizoen geen eerste team 
op de been brengen stond er 
een redelijk goed tweede elf-
tal van de gasten op het veld. 
Nederhorst speelde met een 

combinatieteam. Het werd uit-
eindelijk een makkelijke 5-0 
zege voor de Bergers. Al na 4 
minuten lag de bal achter de 
doelman na goed en krachtig 
doorzetten van Job van Wijk. 
En toen Job na 18 minuten op 
aangeven van Tom Wewer de 
2-0 maakte, was de wedstrijd 
gespeeld. Het spelbeeld was 
niet hoogstand en werd na 30 
minuten zelfs slecht. Toch wist 
Justin Wessels met een fraaie 
lob over de doelman voor de 
3-0 ruststand te zorgen. Na de 
pauze werd het niet veel be-
ter, slordige inspeelballen en 
opnieuw te weinig beweging 
zonder bal. Dani van de Broek 
strafte een fout van de keeper 
beheerst af en Justin bepaal-
de de eindstand op 5-0. Ne-

derhorst- 4 speelde een leu-
ke partij tegen het iets betere 
’s-Graveland- 5. In de laatste 
10 minuten werd de 1-3 ach-
terstand nog knap omgebogen 
in de 3-3 eindstand. Neder-
horst -5 trad in Loenen aan 
tegen De Vecht- 2 en verloor 
nipt met 2-1.

Bij de jeugd haalde de JO15-
1 uit tegen Loosdrecht JO15-1 
en won met 0-9 maar verloren 
zowel de JO13-1 en 2 van 
Hertha en Amstelveen.

Nederhorst- 1 oefent a.s. don-
derdag thuis tegen De Meer; 
aanvang 20.30 uur.

Meer info: www.vvnederhorst.
org of facebook

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
Net als vorige week staan 
er ook deze week twee ou-
derinformatieavonden op 
het programma. Verdeeld 
over in totaal vier avonden 
en 11 sessies worden de 
ouders van onze jeugdle-
den voorzien van allerlei 
info over de vereniging. En 
om het bestuur te bevra-
gen en suggesties te doen. 
In het kader van de Rabo 
Clubsupport actie kunnen 
leden van de Rabobank 
t/m 27 september stemmen 
op onze vereniging. Via de 
Rabo-app of via de website 
van de Rabobank.

Het bekende concept SVS-
Cup35+ gaat vrijdag 23 sep-
tember onveranderd van start. 

Dit seizoen zijn er nog 10 vrij-
dagavonden waarop 35plus-
sers onderling een aantal wed-
strijden spelen om vervolgens 
onder het genot van een hapje 
en een drankje lekker met el-
kaar bij te praten en het voet-
balleven te vieren. Voor meer 
informatie of opgeven: theoan-
driessen@casema.nl.

Een van onze natuurgrasvel-
den wordt nog geteisterd door 
engerlingen, die de wortels 
van het gras opvreten. De ge-
meente heeft de herstelwerk-
zaamheden nog niet kunnen 
starten en daarom is het veld 
niet bespeelbaar. Passen en 
meten dus om alle trainingen 
en wedstrijden te kunnen spe-
len.

Gespeeld werd er wel op an-
dere velden. Bijvoorbeeld in 
de onder 17 categorie. De 
jongens wonnen van BVV’31 
JO17-1 met 6-0 en met de-
zelfde cijfers verloor MO17-1 
van Waterwijk MO17-1. Ook 
MO17-2 verloor, thuisploeg ’t 
Gooi MO17-3 won met 4-2.

Door de tweede overwinning in 
de bekerpoule is de volgende 
bekerronde voor het 1e elftal 
zo goed als bereikt. In Amers-
foort werd met 3-6 gewonnen 
van De Posthoorn. En met 
twee overwinningen geldt dat 
ook VR1, dat thuis won met 
2-1 van het Utrechtse DHSC 
VR1. Volg ons voor meer infor-
matie via onze social media of 
bezoek www.svsgraveland.nl.

Peuter/ kleuter gym, Rope skippen, Trampoline 
springen. Diverse conditie- en krachttrainingen door 
Buro Sport, springkussen, Pilates, Keep moving, 
Zumba, slagwerkworkshop en nog veel meer!
Kijk voor het volledige programma op:

www.stichtingburosport.nl  / www.odisgym.nl

Georganiseerd door

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN



✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. 
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit D83

-20% -30% -40% -50% -60%

Easysit B80B80

Easysit DS703 Easysit D62

Easysit F35Easysit D150

Easysit D01 Easysit D81

Easysit D02 Easysit D82

Woensdag

14
september

Vrĳ dag

16
september

Donderdag

15
september

Zaterdag

17
september

Dinsdag

20
september

Woensdag

21
september

Vanavond comfortabel zitten!
Uw stoel op voorraad?
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Laatste ontdekkings-
tocht Fort Nigtevecht
REGIO
Verscholen in het groen, 
aan een rustig weggetje 
bij het Amsterdam-Rijn-
kanaal, ligt Fort bij Nigte-
vecht. Op zaterdag 17 sep-
tember om 14.00 uur kun 
je voor de laatste keer dit 
jaar dit imposante gebouw 
en de prachtige omgeving 
ontdekken onder begelei-
ding van een fortengids. 
Samen stap je de geschie-
denis in van dit grote fort 
uit 1904.

Herbestemming
Wandelend door het fort zul je 

zien dat het fort een nieuwe 
bestemming heeft gekregen 
en dat de werkzaamheden met 
respect voor de cultuurhistorie 
zijn uitgevoerd. Laat je verras-
sen door het hedendaags ge-
bruik waarbij al het oude nog 
volledig intact en zichtbaar is. 
Fort bij Nigtevecht hoort bij de 
Stelling van Amsterdam. Deze 
lange verdedigingslinie met 
dijken, sluizen, batterijen en 
forten loopt als een ring om 
Amsterdam en beschermde 
destijds de hoofdstad. Bestel 
toegangskaarten via www.na-
tuurmonumenten.nl/fortbijnig-
tevecht (zie agenda).

   

Beleef het orgel in 
Vreeland
REGIO
Begin dit jaar is het beroemde 
Knipscheerorgel in de Grote of 
Sint-Nicolaaskerk in Vreeland, 
na een grondige restauratie, 
weer overgedragen aan de 
kerkgemeenschap in Vreel-
and. Een restauratie die exact 
een jaar heeft geduurd. Hoog 
tijd dus om het vernieuwde or-
gel aan alle geïnteresseerden 
te laten horen. Een centrale 
rol is hierbij weggelegd voor 
de Vreelandse organist Lieu-
we Visscher. Niet alleen zal 
hij een aantal solostukken op 

het vernieuwde orgel ten ge-
hore brengen, ook begeleidt 
hij onder andere kamerkoor 
Vreeland Vocaal en saxofoon-
kwartet UniSax. Benieuwd 
naar hoe het orgel nu klinkt? 
Het concert in de Grote of 
Sint-Nicolaaskerk vindt plaats 
op zatermiddag 17 september 
en begint om 15:30 uur. De 
toegang is gratis, een kleine 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Adres: Kerkplein 1, Vreeland.

Rabobank helpt lokale      
muziekverenigingen
WIJDEMEREN
Vanaf 5 september is de jaar-
lijkse Rabobank Clubsupport 
van start gegaan. Mensen met 
een Rabobankrekening kun-
nen gratis meerdere stemmen 
uitbrengen op lokale vereni-
gingen. Muziekverenigingen 
Amicitia, BMOL en de Vriend-
schapskring in Wijdemeren 
slaan daarom de handen in 
een om zo veel mogelijk geld 
op te halen om muziek voor 
kinderen te promoten. Stem 
daarom nu (gratis) via www.
rabobank.nl/leden/clubsup-
port/stemmen op MuziMeren 
en Muziekvereniging BMOL. 
Wilt u meer weten over onze 
doelen en projecten? Kijk dan 
op www.bmol.nl & www.muzi-
meren.nl. Door uw stem kun-
nen we muziek promoten voor 
kinderen in Wijdemeren.

   

‘The Father’ met Anthony Hopkins
ANKEVEEN
Op 21 september is het 
Wereld Alzheimerdag. 
Daar hoort de prachtige 
film ‘The Father’ bij. U kunt 
hem gaan zien in Theater 
De Dillewijn.

Er is iets raars aan de hand 
in het Londense appartement 
van de tachtiger Anthony (An-
thony Hopkins). Die lege plek 
aan de muur, daar hing toch 
een schilderij, gemaakt door 
zijn dochter Lucy? De gang 
lijkt wel smaller te worden. De 
inrichting van de keuken is zo-
maar veranderd. Wie naar The 
Father kijkt, deelt Anthony’s 
twijfels. Deze spannende film 
speelt zich volledig af in de 
binnenruimtes waar Anthony 
leeft, alleen of met zijn doch-
ter Anne (Olivia Colman), die 
belast is met de zorg voor 
haar charmante, vaak ook las-
tige oude vader. De 83-jarige 
Hopkins was waarschijnlijk 

nooit beter dan in The Father. 
Zijn Anthony is zoveel meer 
dan een verwarde geest: 
steeds blijven, door de toene-
mende vertwijfeling heen, de 
vele facetten van zijn karakter 
zichtbaar.

Woensdag 21 september; 
Aanvang 20.15; Tickets € 8,- 
via www.dedillewijn.nl

  

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Foto van de week

HEEREN VAN LOOSDRECHT BORRELHAPJES

Met muziek van ‘Henk van ter Meij & Friends’ was het weer genieten bij het Wijde Gat Concert (foto: Wijdemeren van Boven)
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Familieconcert in het 
Oude Kerkje
Foto: Elisabeth Ismael

KORTENHOEF
Ieder jaar organiseert 
Kunst aan de Dijk een fami-
lieconcert. Op zaterdag 24 
september wordt dit con-
cert tussen 15.00 en 16.00 
uur in het Oude Kerkje te 
Kortenhoef ingevuld door 
een bijzonder project: Hier 
om de Hoek.

Initiatiefnemers zijn de Vreel-
andse muzikanten Helge 
Slikker en Tim Klaase: ‘De 
lockdowns waren voor ons de 
aanzet tot het schrijven van 
nieuwe muziek maar ook de 
start van een nieuwe blik op 
onze directe omgeving. Da-
gelijks razen grote wereldge-
beurtenissen achter de hori-
zon. Maar ondertussen leven 
we allemaal hier en nu en 
met de mensen direct naast 
ons. In een bescheiden kring 
spelen onze eigen avonturen 
zich af, onze heldendaden en 
tragedies, ons verdriet en ge-
luk. Het zijn heel particuliere 
geschiedenissen en tegelijker-
tijd universele verhalen. Daar 
wilden we iets mee doen, niet 

alleen voor onszelf, maar juist 
mét deze mensen om ons 
heen, in de buurt, het dorp en 
de streek.’ Helge en Tim gin-
gen op zoek naar musici in 
Stichtse Vecht en kwamen tot 
een unieke samenwerking. Zo 
ontstond ‘Hier om de hoek’,

Hier om de hoek
In dit initiatief komen musici uit 
de omgeving bijeen om met 
muziek uiting te geven aan 
wat er in de buurt gebeurt. In 
onze buurt. Dat levert een mix 
aan klanken en genres. Het 
kan pop inhouden, klassiek 
of folk. Eigenlijk wordt om de 
hoek de inhoud van het pro-
gramma geschreven. Iedere 
dag weer. Het samensmelten 
van al die indrukken levert een 
bijzondere muzikale middag. 
Kom samen met opa’s, oma’s, 
ouders, ooms, tantes, vriend-
jes en vriendinnetjes genieten 
op zaterdag 24 september.

Leeftijdsadvies: vanaf 6 jaar; 
Het Oude Kerkje, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef; En-
treeprijs: 5 euro voor de jeugd 
(tot 18). 10 euro voor volwas-
senen. www.kunstaandedijk.nl

Amstelstrijkers spelen weer in Kortenhoef
KORTENHOEF
Op zaterdag 8 oktober ge-
ven de Amstelstrijkers weer 
een feestelijk lustrumcon-
cert in de Ned. Hervormde 
Kerk in Kortenhoef. Onder 
leiding van dirigent Marien 
van Staalen, spelen zij een 
gevarieerd programma met 
de hoboïste Pauline Oos-
tenrijk (o.a. winnaar Ne-
derlandse Muziekprijs) als 
solist in de zangerige Can-
zonetta van Samuel Barber 
en in het virtuoze Concerti-
na van Johann Kalliwoda.

Het concert wordt geopend 
met de bruisende 10 Strijkers-
symfonie van Mendelssohn 

en afgesloten met de roman-
tische Serenade voor strijkers 
van de Tsjechische componist 
Jozef Suk. Het spannendste 
programmaonderdeel is mis-
schien wel de wereldpremière 
van ‘Jubilee’, speciaal voor 
deze gelegenheid geschreven 
door de Nederlandse compo-
nist Sylvia Maessen. Voor deze 
compositieopdracht kregen de 
Amstelstrijkers een financiële 
bijdrage van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het concert begint om 20:15 
uur in de Ned. Hervormde 
Kerk, Kortenhoefsedijk 168, 
Kortenhoef.

Toegangskaarten a € 18 zijn 
verkrijgbaar aan de kassa of 
via www.amstelstrijkers.nl

Het Amstelstrijkers Ensemble 
heeft zijn wortels in Amsterdam 
waar het in 1986 werd opge-
richt. Het telt zo’n dertig enthou-
siaste, ervaren musici en werkt 
met verschillende dirigenten, 
onder wie Jacob Slagter, Kees 
Olthuis en Ivo Meinen. Twee-
maal per jaar brengt het en-
semble een nieuw programma 
dat behalve in Amsterdam ook 
elders in het land wordt uitge-
voerd. Voor meer informatie 
kijk op www.amstelstrijkers.nl

   

Jim van der Zee in Theater De Dillewijn

ANKEVEEN
Weet u het nog? Jim van 
der Zee wint The Voice of 
Holland in 2018. Daarna 
wordt het rustig. Hij brengt 
nog wel 2 albums uit maar 
verdwijnt verder eigenlijk 

van de radar.

Nu blijkt dat hij in die periode 
vooral heeft uitgezocht wat hij 
als zanger wil brengen. Muziek 
uit het hart en muziek die raakt, 
dat is wat hij op het podium 

wil zetten. Dat gaat hij doen in 
Theater De Dillewijn op zater-
dag 17 september met zijn con-
cert ‘Keep it Fresh’. Door de 
technologie kun je tegenwoor-
dig naar alles luisteren wat je 
wil en waar je wil. Het unieke 
van theater is echter dat je iets 
ziet dat alleen daar op dat mo-
ment plaatsvindt; je koopt een 
kaartje maar eigenlijk koop je 
een ervaring. Jim van der Zee 
doet er alles aan om die erva-
ring zo uniek mogelijk te maken 
en alles te geven wat hij in zich 
heeft. Soms alleen, soms sa-
men met anderen. Let’s keep 
it Fresh! Theater De Dillewijn. 
Zaterdag 17 september; Aan-
vang 20.15 uur; Tickets € 19,- 
via www.dedillewijn.nl

   

Nesciolezing en concert
KORTENHOEF
Op zondag 18 september 
is er om 11.15 uur weer een 
Nesciolezing en concert 
in het Oude Kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk, georga-
niseerd door de Oecume-
nische Streekgemeente. 
Het is de eerste lezing van 
dit nieuwe seizoen rond het 
thema ‘Midden in deze tijd’. 
Chantal Spruit bijt het spits 
af: “Ik wil de aarde niet be-
schermen. Ik wil een wereld 
creëren waarin de aarde 
geen bescherming nodig 
heeft.”

 
 

Verduurzamer
Deze quote geeft precies aan 
waar Chantal Spruit als ver-
duurzamer haar werk van heeft 
gemaakt. In deze lezing neemt 
zij je mee in haar uitdagingen 
van deze tijd. Geboren in 1994 
stond haar jeugd in het teken 
van continue technologische 
ontwikkelingen. Toch denkt zij 
niet dat deze ontwikkelingen 
onze uitdagingen zullen op-
lossen. Klimaatdoelen reiken 
meestal maar tot 2050, ter-
wijl zij dan nog in het midden 
van het leven staat. Hoe ziet 
onze samenleving er dan uit? 
En hoe probeert zij daar met 
haar werk verandering in te 
brengen? Maar ook: welke val-

kuilen en uitdagingen komt ze 
hierbij tegen? Als laatste zal zij 
haar beste manier delen om als 
individu bij te dragen aan een 
betere wereld. Kortom, een 
kijkje in het verleden, heden en 
toekomst van de jongere gene-
ratie die je hopelijk kan inspire-
ren om zelf (meer) in actie te 
komen. (www.chantalspruit.nl)

Het concert wordt verzorgd 
door Sebastiaan van Eck, 
Judith Jamin en Sebastian 
Koloski, cellisten. Ze spelen 
werken van Händel, Beetho-
ven, Di Rosario, Offenbach 
en Sjostakovitsj. Toegang € 
10,- contant aan de ingang te 
voldoen.

  

  



EXPOSITIE

HET POLDERPERSPECTIEF VAN BERNARD VAN BEEK (1875-1941)

STICHTING KUNSTBEZIT 'S-GRAVELAND presenteert

30 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER 2022

www.kunstwijdemeren.nl

Openingstijden: 11.00 -17.00 uur

De Oude School - Kortenhoefsedijk 145 - Kortenhoef
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